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Överenskommelse om löner  

Avtalsperiodens längd; 1 oktober 2007– 30 juni 2010 
 
Principer för lönesättning 

Lönerna ska vara individuella och differentierade. Varje tjänsteman bör 
veta på vilka grunder lönen sätts och vad tjänstemannen kan göra för att 
öka lönen. Lönesättning och löneutveckling sker mot bakgrund av de 
förhållanden som stödjer verksamhetens utveckling och bidrar till en 
stabil ekonomi. 
 
Det är av stor vikt att det finns en väl utvecklad och känd lönepolitik i 
företaget. 
 
Tjänstemannens lön bör bestämmas med hänsyn tagen till: 
 
• arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad och ansvaret som följer 

därav 
• tjänstemannens prestation och sätt att uppfylla kraven som ställs 
• ekonomiskt ansvar 
• kunskaper och erfarenheter 
• förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta 
• tjänstemannens idérikedom och pedagogiska färdigheter 
• marknadslöneläge 
• och/eller andra av företaget framtagna kriterier 
 
Målsättningen är att ett lönesamtal ska föras mellan chef och 
medarbetare inför lönerevisionen där individuella mål och uppnådda 
resultat diskuteras. Dessa ska beaktas vid lönesättningen. Det bör finnas 
en löneskillnad mellan arbetsledande tjänsteman och underställd 
personal som inte innehar specialistbefattning. Vid lönesättning och 
lönejämförelse ska även förmåner utöver lön beaktas. 
 
Vid löneavvägningen beaktas även att kvinnor och män ska ha lika lön 
för arbete som är lika eller som är att betrakta som likvärdigt om inte 
löneskillnaderna beror på faktorer som gäller för den individuella 
lönesättningen. 
 
För äldre medarbetare gäller samma principer som för yngre. 
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Lönehöjning per den 1 oktober 2007 respektive 1 juli 2008 och 2009 

Enas inte de lokala parterna om annat bildas ett allmänt löneutrymme 
om 3,3 % för individuell fördelning på tjänstemännens kontanta lön per 
den 30 september 2007 att utges per den 1 oktober 2007. För år 2008 
och 2009 är motsvarande utrymme 3,0 % respektive 3,1 % per den 30 
juni respektive år att utges per den 1 juli 2008 och 2009. 
 
För medarbetare, som erhåller ingen eller ringa löneökning ska särskilda 
överläggningar genomföras. Överläggningarna ska bl a röra förutsätt-
ningar för arbetsuppgifterna och rådande arbetsförhållanden, behov av 
kompetenshöjande insatser eller andra ändamålsenliga åtgärder. 
 
1 Omfattning 

1.1  Huvudregel 
Detta löneavtal omfattar anställd som börjar sin anställning vid företaget 
senast den 30 september 2007 respektive den 30 juni 2008 och 2009. 
 
1.2  Undantag av vissa kategorier 
Detta löneavtal omfattar inte anställda som den 30 september 2007 
respektive den 30 juni 2008 och 2009: 
 
- inte har fyllt 20 år 
 
 eller 
 
- har tidsbegränsad anställning som inte har varat fortlöpande under sex 

månader 
 
 eller 
 
- är anställd på prov  
 
 eller 
 
- innehar anställning som bisyssla 
 
 eller 
 
- kvarstår i tjänst vid företaget efter det att han har uppnått pen-

sionsåldern eller har anställts vid företaget efter det att han uppnått 
den pensionsålder som tillämpas vid detta. 

 
Tjänsteman som den 30 september 2007 respektive den 30 juni 2008 och 
2009 är anställd som vikarie eller på prov och som enligt första stycket 
inte omfattas av löneavtalet, under avtalsperioden erhåller 
tillsvidareanställning vid företaget ska bestämmelserna i detta avtal vara 
vägledande vid fastställande av tjänstemannens lön. 
 
Anställd som den 30 september 2007 respektive den 30 juni 2008 och 
2009 är tjänstledig för minst tre månader framåt i tiden av annat skäl än 
sjukdom eller föräldraledighet är undantagen från detta löneavtal om ej 
överenskommelse träffas om annat. När anställd återgår i tjänst skall 
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lönen bestämmas efter samma normer som gällt för övriga anställda vid 
företaget enligt detta avtal. 
 
1.3 Anställningsavtal den 1 april 2007 respektive 1 januari 2008 

och 2009 eller senare 
Om företaget och en anställd per ovanstående datum eller senare har 
träffat avtal om anställning och därvid även om viss lön och de vidare 
uttryckligen har överenskommit att den avtalade lönen ska gälla 
oberoende av nästkommande lönerevision ska den anställde inte 
omfattas av detta löneavtal. 
 
1.4 Redan genomförd lönerevision 
Om företaget i avvaktan på detta avtal redan har utgett generella 
och/eller individuella lönehöjningar ska dessa avräknas mot vad 
tjänstemannen erhåller vid tillämpning av detta löneavtal såvida inte 
uttryckligen lokal överenskommelse om annat har träffats. 
 
2 Tillämpningsregler 

2.1  Begreppet företag 
I det fall ett företag har sin verksamhet förlagd till olika orter eller om 
det på samma ort har flera enheter gäller följande vid beräkningen av 
utrymmet för lönehöjningar. Om så har varit klar praxis vid företaget vid 
tillämpningen av tidigare löneavtal, eller om lokal överenskommelse 
härom träffas, avses med ”företag” företaget som helhet. 
 
2.2 Retroaktiv omräkning 
Följande gäller beträffande utbetalade ersättningar samt gjorda avdrag. 
 
2.2.1  Övertidsersättning o dyl 
Övertidsersättningar ska omräknas retroaktivt. Omräkningen ska ske 
individuellt för varje tjänsteman. 
 
Motsvarande gäller alla ersättningar som beräknas i relation till 
månadslönen, även semestertillägg. 
 
2.2.2  Tjänstledighetsavdrag, sjukavdrag m m 
Tjänstledighetsavdrag, sjukavdrag m m ska omräknas retroaktivt. 
Omräkningen ska ske individuellt. 
 
3 Vissa pensionsfrågor 

Företagen ska till Alecta/PRI såsom pensionsmedförande lön anmäla 
lönehöjning från den dag lönehöjningen skett. 
 
4 Förhandlingsordning 

Fördelning av lokal pott ska ske genom förhandling mellan lokala parter. 
 
I de fall de lokala parterna efter förhandlingar inte kan träffa överens-
kommelse om fördelning av lokal pott enligt löneavtalet har berörd lokal 
part rätt att föra frågan till central förhandling. Central förhandling ska 
påkallas skriftligen senast två veckor efter avslutad lokal förhandling. 
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